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Вече 14 години Hispania, escuela

de español съществува като

училище, специализирано само

и единствено в преподаването

на Испански език на чужденци и

Акредитиран център на Институт

Сервантес! Най-големият му

плюс е, че неговите създатели и

мениджъри са прекрасна млада

двойка ентусиасти, поставили

основите на Hispania, escuela de

español, сбъдвайки мечтата си

да изградят свое училище, в

което да обучават хора от цял

свят на своя прекрасен език.

Така заслужено вече две

поредни години през 2013-та и

2014-та Hispania, escuela de

español получава приза за най-

добро училище в Испания за

преподаване на Испански език

според мнението на учениците.
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Hispania, escuela de español е училище, което на базата на препоръките на своите преподаватели и ученици се

опитва да създаде идеалното училище. Отваря врати през 2002-ра година с идеята преподавайки Испански език

да създаде една жизнена философия, в която доминират човечността, толерантността и позитивизма. От тогава

до днес броят на учениците расте постоянно, но въпреки бързия си растеж училището запазва типичната си

приятна, приятелска и спокойна атмосфера.

Още прекрачвайки прага, учениците могат да усетят тази специална атмосфера. Hispania, escuela de español се

помещава в самостоятелна вила с уникално местоположение. Това дава възможност на учениците както да се

наслаждават на учебните занятия в съвременно обзаведени класни стаи, така и на свободното си време, което

имат избор да прекарат в модерната библиотека или да се отдадат на средиземноморски релакс на слънчевите

тераси.

От създаването на училището до днес качеството на преподаване на Испански език е "ключът" за успех в Hispania,

escuela de español. Всички преподаватели са испанци с висше образование специализирано в преподаването на

Испански език като чужд език и освен това са преминали допълнително обучение в училището, за да преподават

по метода Hispania. По този начин отличната им професионална подготовка в съчетание с ентусиазма им и

страстта да преподават Испански език водят до очакван резултат - динамична и интерактивна методика на

преподаване, с която се постига ефикасно и забавно усвояване на езика. Добро отражение на този ефективен

метод на преподаване са резултатите, които ежегодно постигат учениците на Hispania, escuela de español на

изпитите DELE - 90% успеваемост! Другият чудесен пример за успех са препоръките от страна на учениците, които

превръщат Hispania, escuela de español в най-популярното и желано училище за преподаване на Испански език на

чужденци не само във Валенсия, но и в цяла Испания.
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Hispania, escuela de español

предлага космополитен дух и

атмосфера, като в същото време

е сърдечна и приветлива за

всичките си ученици. Екипът на

училището е винаги готов да

помогне на учениците си както в

академичните им нужди, така и в

тяхната адаптация към

испанските ритъм на живот и

култура. Така престоя и

обучението им са възможно най-

приятни и се превръщат в едно

уникално и незабравимо

преживяване.Учениците чувстват

училището като "дом" на

Испанския език и култура и

място, където създават

приятелства за цял живот с хора

от целия свят.
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Hispania, escuela de español
използва собствен метод на
преподаване, според който
лингвистичните тънкости се
усвояват на базата на разговора,
а "главният герой" разбира се е
ученикът. Философията на този
метод е усвояване на базата на
грешките, които всички ние
правим говорейки + създаване на
благоприятен климат в класната
стая с цел насърчаване на
учениците да участват активно и
без страх от това, че ще сбъркат.
Методът на обучение Hispania се
подкрепя от най-престижните
национални и международни
образователни институции като
Hispania, escuela de español е
акредитирана от Институт
Сервантес и Eaquals. Те дават на
училището оценка за най-високо
качество, защото позволява
максимална гъвкавост.



Важен инструмент за развитие на

метода са преподавателите в

Hispania, escuela de español.

Благодарение на техния

професионализъм и опит се

създават курсове, в които всяко

учебно занятие се подготвя от

преподавателите според

конкретните интереси и нужди на

учениците, а не следвайки

конкретен учебник. Методът на

обучение Hispania позволява

максимална гъвкавост на

учениците, които могат сами да

си изготвят и променят графика

на учебни занятия, като имат

свободата да отсъстват от час,

когато са възпрепятствани и след

това да си наваксат пропуснатите

учебни часове.
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 Курсове по общ Испански

Това е идеалният избор, за да получите пълни познания по Испански език. Учениците в курса по Общ Испански

изучават езика чрез усвояване на граматика, лексика, произношение, изготвяне на писмени текстове, упражнения

по четене и слушане с разбиране, произношение, правопис и говорене. Целта на този курс е ученикът да е в

състояние да говори правилно и гладко, да поддържа разговор, да разбира текст и да може да се изразява

писменно. Учебните занятия се характеризират с интензивно практикуване да се говори, а учениците се научават

по един приятен и ефективен начин да използват езика. Учителите в Hispania, escuela de español използват най

новите стратегии на преподаване, така че изучаването на Испански език ти се струва лесно и забавно. В курсовете

по общ Испански се изучава и официалния (книжовен) и разговорния език като на учениците се обръща внимание

върху различните езикови тънкости. В резултат ученикът свиква да разбира събеседника си в различни

практически комуникативни ситуации.

 Видове курсове по общ Испански :::

 Extensivo – 4 учебни часа на седмица, като занятията се провеждат 2 пъти седмично;

 Extensivo Plus – 6 учебни часа на седмица, като занятията се провеждат 3 пъти седмично;

 Intensivo – 10 учебни часа на седмица, като занятията се провеждат 5 пъти седмично (от понеделник

до петък);

 Intensivo Plus – 20 учебни часа на седмица, като занятията се провеждат 5 пъти седмично по 2 учебни

модула на ден, всеки с продължителност 1 час и 55 минути

Учебните занятия се провеждат в малки групи с минимум 6 и максимум 10 човека и за всички нива на владеене

на Испански език от А1 до С2 включително.



 Ваканционни курсове

Летните курсове в Hispania,

escuela de español са

предназначени за тези ученици,

които искат да подобрят своите

познания по Испански език за

ограничен брой седмици, като в

същото време се наслаждават

на прекрасна почивка в

Испания. Училището предлага

възможност да съчетаете

класическото обучение в клас с

развлекателни и културни

дейности и/или посещения на

най-известните туристически

атракции в района на Валенсия.



Ваканционни курсовеВаканционни курсове

В пакетната цена на седмица на

ваканционния курс се включва :::

 20 учебни часа по общ

Испански в малки групи (между 7

и 10 човека);

 учебни материали + достъп до

интернет и до центъра за

самообучение в училището;

 обиколка на града с

екскурзовод (в понеделник);

 1 екскурзия на седмица;

 1 урок на плажа на всеки 4

седмици ;

 3 развлекателни и културни

дейности през седмицата

Продължителността на този курс

е минимум 1 и максимум 12

седмици.

Периодът на провеждане – от

средата на юни до средата на

септември.



Индивидуални занятия или в групаИндивидуални занятия или в група

Това са "учебни занятия по

индивидуално задание", по

време на които преподавателите

се съсредоточават върху този

аспект на езика, където ученикът

иска или се нуждае от

подобрение. Това е перфектната

форма на обучение за онези

ученици, които искат да научат

много в кратки срокове. Този тип

обучение може да се провежда

самостоятелно или в

комбинация със занятия в група.

Занятията се провеждат

индивидуално или в малка група

с максимум 6 човека.

Продължителност – минимум 1

учебно занятие от по 120 минути

на ден.



Специфични курсовеСпецифични курсове

Курсовете по Испански език за специфични цели са насочени към изучаване тънкостите на езика за нуждите на

конкретна професия. По време на обучението учениците отработват текстове и езикови ситуации, свързани с

различни аспекти на професионалния им живот. В някои от учебните програми са застъпени и практически

посещения, за да "на място" да наблюдават и се обучават в реалното общуване, характерно за съответната

професия. Hispania, escuela de espanol предлага богата гама от специфични курсове :::

 Бизнес испански;

 Медицински Испански (за специалисти в сферата на здравеопазването);

 Испански в сферата на туризма и хотелиерството;

 Испански за юристи;

 Испански за стюардеси;

 Испанска и латиноамериканска литература;

 Испанско кино;

 Испанско изкуство;

 Испанска история

Занятията се провеждат в малки групи между 7 и 10 човека.

Минималната продължителност на тези програми е 2 седмици.



Забележка:

За да могат да се запишат за

тези програми, изискването е

учениците да владеят Испански

език поне на средно ниво В1.

Обикновено тези курсове се

провеждат за предварително

сформирани групи и в

конкретни периоди, но също

така всеки желаещ може да се

запише индивидуално.



Курсове за подготовка за изпитите Курсове за подготовка за изпитите DELEDELE

Този специфичен курс е с цел подготовка на ученика да изкара успешно изпита DELE. По време на този курс

темпото е доста бързо и интензивно. Ученикът усъвършенства различните си езикови умения (граматика, четене и

слушане с разбиране, писане, говорене) като основно се ползват реални упражнения и модели на предишни

изпитни сесии.

Всяка година над 100 ученика на Hispania, escuela de espanol се явяват на изпитите, за да получат диплома DELE.

Успеваемостта от 90% на учениците е висока референция за качеството на преподаване в училището.

 Видове курсове за подготовка за изпитите DELE :::

 Extensivo Plus – 6 учебни часа на седмица, като занятията се провеждат 3 пъти седмично.

Продължителността на този курс е 8 седмици;

 Intensivo – 10 учебни часа на седмица, като занятията се провеждат 5 пъти седмично (от понеделник до

петък). Продължителността на този курс е между 4 и 8 седмици;

 Intensivo Plus – 20 учебни часа на седмица, като занятията се провеждат 5 пъти седмично по 2 учебни модула

на ден, всеки с продължителност 1 час и 55 минути.

Продължителността на този курс е между 4 и 8 седмици

Занятията се провеждат в малки групи между 7 и 10 човека.



DELE (Diploma de Español como

Lengua Extranjera) е

единствената официална

диплома, удостоверяваща

степента на компетентност и

владеене на Испански език и се

издава от Институт Сервантес от

името на Министерството на

образованието на Испания.

Огромно преимущество на DELE

е, че Сертификатът е

международно признат и

безсрочен!

Понастоящем учениците могат

да се явят на изпит DELE в 6-те

нива според Общата европейска

езикова рамка - А1, А2, В1, В2,

С1 и С2.

В Испания всяка година се

провеждат 5 изпитни сесии.



НастаняванеНастаняване

В Hispania, escuela de español можете да изберете между следните варианти на настаняване :::

 споделен апартамент за ученици на училището;

 испанско семейство;

 студентско общежитие или

 друг тип настаняване – хостел или хотел

Споделеният апартамент е най-добрият вариант за настаняване за тези от Вас, които искат да срещнат нови

приятели. Предлага се за пълнолетни ученици или ако са с придружител или законен настойник. При този тип

настаняване учениците имат възможността да се опознаят с други ученици на тяхната възраст и от различни

националности и култури. Това е чудесен опит в създаването на нови приятелства като заедно ходите на училище

и се забавлявате в свободното време.Учениците могат да изберат настаняване в индивидуална или двойна стая и

имат пълната свобода да си организират ежедневието.

Цената при този тип настаняване включва :::

 всички комунални разходи (осветление, вода, газ и т.н.);

 напълно обзаведена кухна с електроуреди и кухненска посуда, спално бельо и хавлии;

 основно почистване на общите части на апартамента веднъж седмично;

 достъп до интернет

Настаняването в испанско семейство предоставя на учениците идеална възможност за пълно потапяне в

испанските начин на живот и култура. Учениците имат възможност за избор между индивидуална или двойна стая,

както и между хранене на база полупансион или пълен пансион.



Цената при този тип настаняване включва :::
 всички комунални разходи (осветление, вода, газ и т.н.);
 достъп до интернет;
 храна на база полупансион или пълен пансион;
 веднъж седмично основно почистване на общите части на апартамента, смяна на спално бельо и хавлии,

пералня и гладене на дрехите на ученика

Настаняването в студентско общежитие е друг начин да съжителствате с ученици на сродна на Вашата възраст,
а също така и голям шанс да срещнете нови приятели и да се насладите максимално на учебното си пътуване. И
при този вариант на настаняване учениците могат да избират между индивидуална и двойна стая.

Забележка: Независимо кой вариант на настаняване ще изберете, според общото правило настаняването става в
съботата преди началото на курса до съботата след края на курса включително. Ако искате да освободите
жилището след събота, имате тази възможност като всеки допълнителен ден се калкулира като “extra-night”.

Друг тип настаняване - Училището може да подсигури на своите ученици също така настаняване в хотели,
хостели, пансиони и т.н. Повече информация ще Ви предоставим след конкретно запитване.

Трансфери
И индивидуалните ученици, и групите могат да си резервират частен превоз, за да бъдат посрещнати при
пристигането им във Валенсия. Представител на училището любезно ще ги придружи до избраното място на
настаняване и така пристигането до Вашия "дом" по време на обучението Ви в Hispania, escuela de español ще
стане възможно най-бързо и удобно. Услугата "трансфер" може да се резервира и за деня на отпътуване и се
предлага по всяко време на деня.



ValenciaValencia

Столица на едноименната
автономна област, Валенсия е
многолик град с население около
800 000 жители. Създаден е от
римляните през 137 г.пр.н.е. на
мястото, където река Турия се
влива в Средиземно море и с
латинското име „Valentía” в
превод сила, мощ, енергия.
Валенсия ще Ви впечатли с
множество съхранени готически и
барокови сгради. В катедралата
на Валенсия се пази, донесен от
Йерусалим, „Свещеният граал“.
Но безспорно съвременната
слава на града се дължи на
модерния му облик.
Световноизвестните архитекти
Сантяго Калатрава и Феликс
Кандела създават футуристичния
комплекс „La Ciudad de las Artes y
las Ciencias”, който включва 3D
атракции и най-големия
океанографски музей в Европа.



Всяка година в средата на март в
продължение на пет дни
Валенсия чества уникалната
фиеста “Las Fallas”. В нощта на
19-ти срещу 20-ти март градът
изглежда сякаш лумнал в
пламъци, когато всички Фаи
(повече от 350 майсторски
изработени статуи-произведения
на изкуството) се изгарят точно в
полунощ, като само Фаята -
победител получава
привилегията да бъде изгорена
час по-късно (в 1 часа след
полунощ). Fallas означава на
валенсиански Огньове, а
произходът на този празник е
средновековна традиция през
пролетта да се изнасят на
улиците и изгарят всички стари
мебели, вещи и дюшеци от сено,
ползвани през есента и зимата.
Днес Las Fallas са се превърнали
в изцяло туристическа атракция,
привличаща милиони туристи.
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Училището Hispania, escuela de español е разположено в красива вила в университетския район на града, в
непосредствена близост до Ректората на Университета на Валенсия и градините “Viveros”. Пешеходна разходка от
малко повече от 5 минути ни дели от центъра на града, старата историческа част и главната търговска зона,
където са съсредоточени основните магазини, барове и кина. Близко до училището са и градските клубове по
тенис и езда, така че любителите на тези два прекрасни спорта могат да съчетаят обучението си по Испански език
с практикуване на любимия спорт. И разбира се какво по-прекрасно прекарване на свободното време отразходки
из “el Parque de Turiа”. Тези градини с дължина от 8 километра пресичат целия град, като започват от зоопарка
“Bioparc”, за да достигнат до емблемата на Валенсия “Ciudad de las Artes y de las Ciencias”. А за по малко от 10
минути можете да се озовете след училище на плажа. Нужно е да се качите на автобус на спирката срещу
сградата на училището или на трамвай и след броени минути да се отдадете на пълен релакс под гостоприемните
лъчи на средиземноморското слънце.
Hispania, escuela de español предлага богата гама от културни и развлекателни дейности. Това предоставя на
учениците възможност да опознаят културното богатство на Валенсия и околностите й и преди всичко основните
туристически атракции. Особено през лятото се организират и екскурзии до интересни селища в Comunidad
Valenciana като Cullera, Xátiva или Sagunto. Възползването от културно-развлекателната програма на училището
дава допълнителна възможност за сприятеляване с ученици от другите групи и нива и така всички заедно си
създават забавни и незабравими мигове и спомени.
Сред най-популярните екскурзии, организирани от Hispania, escuela de español са :::
 посещения на плажа Calpe;
 посещение на Morella;
 екскурзия до манастира El Puig;
 екскурзия до Castillo и Римския театър в Sagunto;
 екскурзия до аквапарка Aquarama;
 уикенд екскурзии до Мадрид, Барселона или Майорка
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А ето и част от най-
предпочитаните предложения за
свободното време на учениците на
Hispania, escuela de español :::
 уроци по салса и фламенко;
 разглеждане на Валенсия
(третия по големина испански град
след Мадрид и Барселона) с
местен екскурзовод;
 уроци по испанска кухня;
 боулинг;
 посещения на емблематичните
музеи в града;
 посещения на театрални
представления, концерти и
танцови спектакли;
 посещения на местни празници и
фестивали в селищата около
Валенсия;
 международни вечери;
 училищни празници (Коледа,
края на курса за подготовка за
изпита DELE и т.н.)
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